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Suġġett: Petizzjoni 1392/2011 imressqa minn Sigrid Lüber, ta’ ċittadinanza Svizzera, 
f’isem "Ocean Care", u 60.588 firmatarju ieħor dwar baleni u dniefel li 
jinżammu maqbuda, u l-ksur relatat tal-provvedimenti tad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/22/UE dwar iż-żamma ta' annimali selvaġġi fiż-żoo.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għas-sitwazzjoni ta’ tħassib fir-rigward ta’ baleni u dniefel li 
jinżammu f’akwarji tad-dniefel u fiż-żoos fl-UE. Hi tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li qed isir 
kummerċ qawwi bid-dniefel biex jinżammu maqbuda, u li l-Ġappun hu l-ikbar fornitur ta’ 
dniefel selvaġġi maqbuda. Billi dawn id-dniefel jinżammu f’kundizzjonijiet fejn ma jistgħux 
jissodisfaw il-ħtiġijiet bijoloġiċi naturali tagħhom, iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom qed jiġi llimitat, 
u ż-żgħar tad-dniefel li jitwieldu maqbuda, spiss imutu ftit żmien wara t-twelid. F’dan ir-
rigward il-petizzjonanta tfakkar fid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/UE 
dwar iż-żamma ta' annimali selvaġġi fiż-żoo, u titlob lill-Parlament Ewropew jintervjeni 
biex jiżgura li jitwaqqaf minnufih il-kummerċ illegali ta’ baleni u dniefel biex jinżammu 
maqbuda u l-isfruttament kummerċjali tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

Id-Direttiva dwar iż-Żoos, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE1 dwar iż-żamma ta' annimali 
selvaġġi fiż-żoo, ġiet adottata bl-għan li jiġu protetti u kkonservati l-ispeċi ta' annimali 
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selvaġġi billi jissaħħaħ ir-rwol taż-żoos, inklużi akkwarji, fil-konservazzjoni tal-bijodiversità. 
Dan għandu jinkiseb billi l-Istati Membri jadottaw miżuri għall-għoti ta’ liċenzji u 
spezzjonijiet ta’ żoos sabiex jassiguraw li ż-żoos jirrispettaw il-miżuri previsti ta’ 
konservazzjoni u protezzjoni, inkluża l-akkomodazzjoni adegwata tal-annimali. 

Billi hemm qbil ġenerali li l-aqwa sforzi għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-
bijodiversità għandhom bżonn jiffokaw fuq miżuri 'in situ', kemm fl-Ewropa kif ukoll fuq 
livell globali, il-Kummissjoni qed tissorvelja l-leġiżlazzjoni tal-UE bħad-Direttiva dwar iż-
Żoos biex tassigura li din tiġi trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u implimentata kif suppost. 
Madankollu, minħabba r-rwol fundamentali tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tad-direttiva fi ħdan it-territorji tagħhom, tħassib speċifiku addizzjonali dwar 
iż-żamma ta' annimali fiż-żoos għandu jiġi primarjament indirizzat lill-Istati Membri stess 
skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tat-Trattat.

Fir-rigward tal-kummerċ tad-dniefel li jinżammu maqbuda, skont ir-Regolament (KE) Nru 
338/971 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi, hemm il-projbizzjoni ġenerali 
dwar l-importazzjoni ta' speċi selvaġġi mniżżla fl-Anness A (li jinkludi ċ-ċetaċji) għal kull 
skop kummerċjali, notevolment il-wiri lill-pubbliku għall-skopijiet kummerċjali. Madankollu, 
kull Stat Membru jista' jagħti eżenzjonijiet minn din il-projbizzjoni meta l-akkomodazzjoni 
maħsuba fil-post ta' destinazzjoni jkollha t-tagħmir adegwat għall-konservazzjoni u l-kura 
xierqa għall-ispeċi. 

Fi kwalunkwe każ, huwa ċar li kull importazzjoni ta' ċetaċji fi ħdan l-UE teħtieġ permessi u 
ċertifikati xierqa li jistgħu jinħarġu biss meta l-Awtoritajiet Xjentifiċi fl-Istati Membri jkunu 
stabbilixxu li din mhux se jkollha effett ta' ħsara fuq l-individwu jew fuq l-istat ta' 
konservazzjoni tal-ispeċi.

Konklużjoni

Id-Direttiva dwar iż-Żoos ma tipprovdix għal projbizzjoni ġenerali dwar iż-żamma ta' dniefel 
maqbuda fiż-Żoos u f'akkwarji ta' dniefel fl-UE jew fuq il-bini ta' faċilitajiet ġodda għal dan l-
għan.

Madankollu, il-Kummissjoni hija mħassba dwar il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonanti u se 
tkompli teżamina evidenza bbażata sew u sostanzjata li titressaq quddiemha rigward nuqqas 
ta' traspożizzjoni jew implimentazzjoni tal-acquis tal-Komunità u, jekk ikun neċessarju, 
tittieħed azzjoni legali kontra l-Istat Membru li ma jirrispettax ir-regoli. 
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